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  ملخص

دى   ذهب التجري ر الم ي  يعتب وبى  ف وير الن التص
ة       داعات قوي ق إب و تحقي ر نح ة اآب وحى بانطالق دخال ي م

ا تح  وق م ة   تف د الطبيع وحى تقلي ق ب ارف   . ق ق الزخ وتتف
ية  ي  الهندس دات   ف ن المعتق د م ع العدي وبى م التصوير الن
ار  ي  واألفك ارف    ف ذه الزخ ة، وله ارات المختلف الحض

تنباط       بعض واس ا مع بعضها ال تناغمات خاصة عند دمجه
  .زخارف وتكوينات جديدة تتميز باألصالة والمعاصرة

ارف    ذه الزخ دت ه د اعتم ي  وق وير فف ن التص
وبى الل الن يحي خ ر المس ي(العص اء  )البيزنط ى البن عل

ل       د تحل ر، وق ى الفك والشكل التجريدى واللون باإلضافة إل
اً جمال اللون من وظيفته التقليدية ليصبح تشكيالً   ذلك   ي ، وآ

ال تحرر الشكل بدوره أيضا مما أتاح للفنان أن يسجل أشكا 
ة ى الخطوط الر. رمزي دت عل ية واألفأاعتم ة س ة ، مائل قي

ابكة تعطى      ة أو متش ة، متقابل ة تعارضها  في   ومنحني حري
ات        ى عالق تمل عل م يش ى محك ميم هندس ا تص وتقابله

  .ديناميكية تعبر عن التماثل واالتزان
ة       ة تحليلي راء دراس ى إج ث إل دف البح ذلك يه ل

وبى     للزخارف ن التصوير الن الهندسية التى اشتمل عليها ف
بيك ين التش ى تنوعت ب كالها المختلوالت ية بأش ة ات الهندس ف

، وآذلك الدوائر المتصلة ذات الخطوط المزدوجة والمفردة
ا     دة وبه ا أو المتباع ربط بينه دة ت ق وح ن طري ها ع ببعض
دوائر         ة بال ى جانب األشرطة المزين أنواع من الزهور، إل
والمعينات والمربعات ، واألشكال المضفورة ، واألوراق    

ار تصميمات     وال. النباتية ، والزهور م ابتك ا ت تى من خالله
اه      المفروشات  أقمشة لطباعة  ى االتج د عل المعاصرة تعتم

  .عالقات جديدة وإيجادالترآيب والبناء في  التجريدى 
ة ات المفتاحي د الهندسي :الكلم وبى ،التجري ، التصوير الن

  المفروشاتأقمشة  ،آاتدرائية فرس بالنوبة
  

  

  Abstract  
This research aims to analyze the 

geometric ornament  in the Nubian 
painting, with their various features of  
geometric interlacing with double and 
single lines, as well as circles related to 
each other by a unit or separated with 
different types of roses, in addition to 
horizontal tapes  decorated  with circles, 
squares, plait shapes, plant leaves and 
roses. 

 Through the study and analysis, 
modern designs have been devised for 
the printed contemporary upholstery 
fabric based on the principles of the 
school of abstract composition and 
construction. 
Keywords: Geometric aِbstract, Nubian 
painting, Faras Cathedral in Nubia, 
Upholstery fabrics 
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  :مقدمة
د    )البيزنطي(خالل العصر المسيحي فن التصوير النوبى يالزخارف ف اعتمدت   على مذهب التجري
ائدة   فتميزت الهندسى  ة     تصميمها  ي  ف بالروح الهندسية الس ذى يشمل الخطوط الراسية واألفقي واألشكال   ،ال

دها   األشكالتكرار الوحدات مع تبسيط ب أيضاآما تميزت  ،المستطيلة والمربعة والدائرية خطوط  في   وتجري
  . ال نهائيا إيقاعامنظمة تجعلها تعطى 

ى آانت    هميةاألبالد النوبة على تلك في  وتشهد الفرسكات التى زينت بها جدران الكنائس  الكبيرة الت
ة بالتصاوير    أمروهو  ،منطقة النوبةفي  لفن التصوير الجدارى  ائس مزين  .يؤآد تعدد المواقع التى ضمت آن

وبى  أهموتعد آاتدرائية فرس  ة          ،مرآز فنى ن ة فني دة وذات قيم ة عدي ة بتصاوير جداري د زينت الكاتدرائي وق
  .رى الذى احتلته فرسوتاريخية آبيرة تتفق والمرآز الدينى واالدا

ن التصوير   ا ف تمل عليه ى اش ية الت ة للزخارف الهندس ة تحليلي راء دراس ى إج ذلك يهدف البحث إل ل
ردة         ة ذات الخطوط المزدوجة والمف بيكات الهندسية بأشكالها المختلف ين التش ذلك   ،النوبى والتى تنوعت ب وآ

ا أو المتب   ربط بينه دة ت ق وح ن طري دوائر المتصلة ببعضها ع ب   ال ى جان ور، إل ن الزه واع م ا أن دة وبه اع
ة  ،واألشكال المضفورة  ،األشرطة المزينة بالدوائر والمعينات والمربعات ذه  . والزهور  ،واألوراق النباتي وله

استنباط زخارف وتكوينات جديدة تتميز باألصالة والزخارف تناغمات خاصة عند دمجها مع بعضها البعض 
ار تص  في   وتفيد  ،والمعاصرة ى تستمد مضمونها من         ابتك ميمات لطباعة أقمشة المفروشات المعاصرة الت

ات     في  قالب جديد يعتمد على االتجاه التجريدى في  المعانى والخبرات القديمة  اد عالق اء وإيج الترآيب والبن
  .والكل األجزاءبين  جديدة

  
    :  مشكلة البحث

ة الت   ندرة - ة    الدراسات التى تناولت زخارف التصاوير الجداري ائس النوب العصر المسيحى   في   ى زينت آن
اء ومتحف الخرطوم بالسودان     ،مصر في   الكثير منها ونقله الى المتحف القبطى    إنقاذعلى الرغم من   أثن
   .حملة اليونسكو

ار    في   زخارف التى زينت مالبس األشكال اآلدمية التجريد الهندسى للاالستفادة من  - وبى البتك التصوير الن
  . لطباعة أقمشة المفروشاتآب الموضة الحديثة تواتصميمات 

  
  : هدف البحث

ية  - اط الهندس اء األنم يإحي ون   ف كل والل يم الش ا وتنظ وبى وتحليله ن التصوير الن ي  ف تصميمات تصلح ف
   .لطباعة أقمشة المفروشات المعاصرة

   
  : فروض البحث

ـكاتدرائية  التى زينت مال يفترض البحث أن دراسة وتحليل الزخارف الهندسية  بس األشكال اآلدمية ب
ة وتشكيلية يمكن أن تكون مصدراً      زة تصلح لطباعة       فرس بما تحمله من قيم جمالي ار تصميمات متمي البتك

  . أقمشة المفروشات المعاصرة
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  : حدود البحث
ة دود الزماني وان : الح دد األل راز المتع اني األول و(الط ثالث يحي -) والثال ة بال) البيزنطي(العصر المس نوب

  ). عشر الميالدىالثاني حتى القرن نهاية القرن العاشر (
   .مصر -آاتدرائية فرس بالنوبة: الحدود المكانية

  : الحدود الموضوعية
   .دراسة للطراز المتعدد األلوان بكاتدرائية فرس -
   .دراسة تحليلية فنية للزخارف الهندسية التى زينت مالبس األشكال اآلدمية بالكاتدرائية -
م أقمشة المفروشات          استل - ة وتشكيلية تالئ يم جمالي ه من ق ا تحمل هام تصميمات من الزخارف السابقة بم

   .المطبوعة المعاصرة
  

  : منهجية البحث
في   نهج الوص نهج الم يوالم رس        :التحليل ة ف ر بكاتدرائي ذى ظه وان ال دد األل راز المتع ة الط ي دراس  ،ف

ى زينت     ى مدى         والدراسة التحليلية للزخارف الهندسية الت ة للتعرف عل ة بالكاتدرائي مالبس األشكال اآلدمي
  .التشابه واالختالف بينها

تلهمة من الدراسة           في  ويعتمد عليه : المنهج التجريبي اري في تجارب التصميم المس اول الجانب االبتك تن
   .المفروشات المطبوعة السابقة وتصلح ألقمشة التحليلية الفنية

  
  :بالد النوبة
ى النوبة  وتنقسم. رب الشالل الرابعحتى مدينة مروى ق أسوان شاللمن  لنوبةابالد تمتد     :قسمين  إل

ى سمبل  ويمتد مصر العليا في   األول اني في    و ،من أسوان حتى الحدود المصرية إلى الجنوب قليال من أب الث
ل     ويجمهورية السودان  ى الني متد جنوبا لمئات األميال من قرية فرس الحدودية  حتى جنوب دنقال حيث ينحن
ا  إلى الشمال الشرقى ة     ،(Wenzel,1972 ,p.35) )1(شكل في    آم ة النوب ة المصرية   في   وأصل آلم اللغ

  .وتعنى بالد الذهب" نب"القديمة 
ا ومصدر     مؤديًا وآانت النوبة منفذًا ى قلب إفريقي  ًاإل

ام     ة وخ ار الكريم الت واألحج رات والغ ن الخي د م للعدي
  .والذهب بصفة خاصة ،الديوريت
ن مملكة دنقال تكونت  وتشير األدلة التاريخية إلى أ  

رتين  اطعتين آبي ن مق مى   ،م ة وتس رة"الجنوبي أو " مق
ا دنقال العاصمة والشمالية وتسمى       " المقرة" حيث توجد به
ة   .إذ آانت العاصمة هى فرس" المريس"أو " نوباديا" وآلم
ا  " مريس" والتى استخدمت    ،هى االسم القبطى لمصر العلي

وازاة  في  أيضا  ا "م ة الشمالية   آاسم للممل " نوبادي ة النوبي  ،ك
وبيين     ول الن ن دخ ذ زم ي  من يحية ف ي  المس ام ف  م543ع
(Wenzel,1972 ,p.39).                                                                                

  )133،ص 1987،غيطاس(خريطة بالد النوبة) 1(شكل 

  )ورهطرزه وتط(بالد النوبة  فيالتصوير على الجدران 



  منصور

 
424

بالد النوبة على تلك األهمية الكبيرة التى آانت في  تشهد الفرسكات التى زينت بها جدران الكنائس   
ة بالتصاوير    ،منطقة النوبةفي  لفن التصوير الجدارى  ائس مزين  .وهو أمر يؤآد تعدد المواقع التى ضمت آن

رى           ا بالبياض الجي د طالئه ى الجدران بع تم عل ذ التصاوير ي ة من المالط       وآان تنفي ى طبق ذى يوضع عل ال
  .)54،ص 1995،غيطاس(الطينى المخلوط بالتبن

رين        ة وعش ن مائ دة زادت ع دتنا بتصاوير عدي ى أم ع الت م المواق ن أه رس م ة ف ر آاتدرائي وتعتب
دا   ،تصويرة ودان وبولن ين الس امها مناصفة ب م اقتس وبى   ،ت ى ن ز فن م مرآ رس أه د ف ث تع ت  ،حي د زين وق

دينى         الكاتدرائية بتصا رة تتفق والمرآز ال ة آبي ة وتاريخي ة فني دة وذات قيم ذى   وير جدارية عدي واالدارى ال
  .)54،ص 1995،غيطاس(احتلته فرس

ة لكل       ،آاتدرائية فرسفي  تعددت الطبقات المزينة بالتصاوير    ى طرز فني يمها إل مما أدى الى تقس
ماته ا س ير  .طراز منه د البروفس د اعتم ي  ) ميخالوفسكى(وق ى تحف ى عل لها الزمن ذه الطرز وتسلس ده له دي

  :)58،ص 1995،غيطاس( األلوان المستخدمة فيها ويشمل ذلك خمس مجموعات تضم الطرز اآلتية
أيضا   ويشمل  ،ويمتد من السنوات األولى من القرن الثامن إلى منتصف القرن التاسع :الطراز البنفسجى) 1(

  .الطراز البنفسجى المتأخر والطراز االنتقالى
  .ويمتد من حوالى منتصف القرن التاسع إلى أوائل القرن العاشر: الطراز األبيض) 2(
ر ) 3( فر واألحم راز األص فر     :الط ون األص يادة الل وره بس دا ظه ي  ويب ريف قف عص                  األس

قفية بطرس   في  ثم يغلب اللون األحمر  ،م926 -923واألسقف اسطفانوس  ،م923 -903 آلوذوس أس
  .م999 -974 األول

اني  ، ويمتد من أوائل القرن الحادى عشر الى النصف األلوانالطراز المتعدد ) 4( رن   الث اني  من الق عشر  الث
  .الميالدى

ر ) 5( راز االخي نة     ،الط والى س ن ح دأ م ة    1175ويب بالد النوب يحية ب ة المس ى نهاي  م إل
  .)58،59،ص،1995،غيطاس(

ن  التصوير      ورآز البحث الحالى على الطراز المتعدد ا   وان حيث تطور ف ة فرس   في   ألل آاتدرائي
ل       را تمث يالدى تطورا آبي ة       في   خالل القرن الحادى عشر الم اليب فني وان المستخدمة وظهور أس راء األل ث
  . جديدة وموضوعات متنوعة إلى جانب التعقيد الزخرفى

  
  :الطراز المتعدد األلوان

  :عدد األلوان إلىالطراز المت  Malgorzata Martensقسم العالم   
  .نهاية القرن العاشر والنصف األول من الحادى عشر –) األول(الطراز المتعدد األلوان ) أ(
  .من القرن الحادى عشرالثاني النصف  –) الثانى(الطراز المتعدد األلوان ) ب(
  .عشرالثاني القرن  –) الثالث(الطراز المتعدد األلوان ) ج(
وان ) د( دد األل راز المتع أخر(الط يالدى –) المت ر الم امس عش رن الخ ى الق ر إل ث عش رن الثال   الق

(Martens,1982,p. 217).  
را         في   شهد فن التصوير     يالدى تطورا آبي رن الحادى عشر الم ة فرس خالل الق دو   .آاتدرائي ويب

ى واضحا   ي  التطور الفن ا  ف ه خاص آم رش بوج اب والف زين الثي ى ت ي  الزخارف الت ل ) 2(شكل ف ويمث
انوس األ ي  سقف ماري ه التطور ف ر في ل ويظه ذراء والطف ة الع ي  حماي راء الزخرف ي  الث اب ف ونى بثي والل
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راء   ،الدوائر ،والعذراء حيث الزخرفة الشبكية األسقف المستطيالت والوريدات بألوان خضراء وبيضاء وحم
   .)83،82،ص1995،غيطاس(وصفراء وسوداء وبنية

ا      ا وأآثره يالد شكل         ومن اآبر التصاوير حجم رة تصويرة الم ذه الفت ة خالل ه ة فني حيث  ) 3(قيم
يس    في   وضع المصور عناصر موضوعه   ة ول راش    (صف واحد   في   مستويات مختلف ى الف ذراء عل  –الع

ذراء    -المذود الذى مثلت فتحته على هيئة ثقب المفتاحفي  الطفل  ديس يوسف ممسكا     –المالئكة خلف الع الق
ادهم  الحكماء الثال –بعصا طويلة  ان  –ثة على جي اة   اثن ى         ،)من الرع ا لألرضية الت ين خطوط م يع ه ل ا ان آم

ة  ل مجموع ا آ ف عليه رة   ،تق احة آبي ذراء مس ل الع ي  وتحت ى  ف ى حرص المصور عل دل عل التصويرة ت
  . سرير العذراءفي  واضحا في  ويظهر الطابع الزخر ،تضخيم الشخصية الرئيسية

                             
  (www.pbase.com,2012) متحف الخرطوم -الميالد) 3(شكل                                   حماية العذراء في  ماريانوس ) 2(ل شك

 متحف وارسو            (Michalowski,1974,p.212) والطفل

                          

ي  و   كل ف كا   ) 4(ش ا وممس ة واقف يس المالئك ر رئ ي  يظه ده اليمن ف ى   ي ون تنته ة الل ا بني ى بعص
 أشرطةابيض به  ويرتدى قميصا ،واألحمر األصفرهالة باللونين  برأسهتاج آما تحيط  رأسهوعلى  ،بصليب

      .)84،ص 1995،غيطاس(مزخرفة بالتشبيكات الهندسيةوفوق القميص عباءة صفراء  ،بنية
كل   ل ش ويرة ) 5(ويمث رىتص ت ثي    أخ د زين ل وق ة ميخائي رئيس المالئك ه ل لة  اب دوائر المتص بال

ه       إطار أوببعضها عن طريق وحدة المعين المحاط ببرواز  ا ويخرج من ربط بينه اذرع تصل   ةأربع ابيض ت
ع  إلى ر موزعة    أرب ة االتجاهات  في   دوائ راء وخضراء      ،األربع ر حم ين وحدة    في   وتتكرر دوائ راغ ب الف

  .األربعةالمعين والدوائر 
ل    رن الحادى عشر أيضاً         تعددت أيضا التصاوير التى تمث ة خالل الق ل بالكاتدرائي ذراء والطف  ،الع

ل    ،وتتمثل فيها سمات االزدهار الفنى الذى تميزت به تصاوير هذا القرن ذراء والطف ومنها تصويرة تمثل الع
رأس   ،)6(داخل دائرة  شكل  ويحيط بالدائرة إطار مزين باألحجار الكريمة وزينت مالبس العذراء وغطاء ال

رطة  دات صغيرة  أش ى وري وى عل ة  .تحت ة والدق م التصويرة بالعناي ي  وتتس مف مات  ،الرس س الس ى نف وه
  .وهى تحمل طفلها وتجلس على عرش له مسند ظهر آبير) 7(تصويرة أخرى للعذراء  شكل في  الموجودة 
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كل  ل  ) 4(ش ة ميخائي يس المالئك وم  –رئ ف الخرط كل      www.pbase.com,2012)(متح ل  زى ) 5(ش ة ميخائي يس المالئك  –رئ

  (Michalowski,1974,p.224)متحف وارسو
اقيه    ،تظهر العذراء وهى واقفة) 8(شكل في  و ل وتمسك بس ى    ،تحمل الطف اً  رأسها وتضع عل  تاج
 األيسر على الكتف  مالمح رجل بالغ بينما تضع العذراء يدها اليمنىفي  ويبدو الطفل  ،يعلوه صليب مرصعًا

ا   ة مارت ى      )85،84،ص 1995،غيطاس (للملك دورها تضع عل اً  رأسها والتى ب  ،يتوجه صليب  مرصعاً  تاج
ة    ة الملك ى مكان ذه التصويرة ال ير ه ي   األموتش ةف الد النوب ي  ويتضح  .ب ب  ف ة بالجان ة العناي اب الملك ثي

دائرة في  الزخر ان      ،المعتمد على عنصر ال ة الفن ا تظهر عناي ه  آم تصوير المالمح الشخصية من     في   ودقت
  .خالل مالمح الوجه والشعر المنسدل على الكتفين

               
     العذراء والطفل على ) 7( شكل                               www.pbase.com,2012)( متحف الخرطوم –العذراء والطفل ) 6(شكل    

  (Michalowski,1974,p.229)العرش
  وارسو  متحف 

  

  
  www.pbase.com,2012)(متحف الخرطوم -العذراء والطفل يحميان الملكة مارتا) 8(شكل 

  



 لفنونالمجلة األردنية ل

 427

ه استغالل         الثاني وتتميز تصاوير القرن    ه ومحاولت ان من استخدام أدوات تمكن الفن يالدى ب عشر الم
ذه التصاوير شكل         دى والوجوه ومن ه يم االي ل المسيح يحمى   ) 9(درجات األلوان لتجس ك   ويمث  ،نائب المل

ًا يح قميص دى المس ا يرت ويًال وفيه ل   ط وداء تمث وط س ه خط ن وب ر داآ ون احم ذا ل
ك        .)87،ص1995،غيطاس(الطيات ل نائب المل ام المسيح شكل يمث دى     في   وأم ا بحجم صغير ويرت نوبادي

ى   قمتها هالل يستندفي  شكل خوذة صفراء في  ويضع على رأسه تاجا  ،قميصا به زخرفة الشكل الشبكى عل
   .سن طويل

 األشكالعشر الميالدى افتقرت الثاني اى اعتبارا من نهاية القرن  المتأخروخالل العصر المسيحى 
 رآزلذلك  .الديناميكية واالبتكار في تنسيق األلوان والتي آانت مميزة جدا في الفترة السابقة إلىالمصورة  

  .فقط) الثوالثالثاني األول و(البحث على الطراز المتعدد األلوان

     
  (Michalowski,1974,p.252)متحف وارسو –المسيح يحمى نائب الملك ) 9(شكل 

  
  

  :طراز التصوير النوبى المتعدد األلوانفي  التجريد الهندسى 
ون وهى تتفق مع       في   تعتبر الزخارف الهندسية اعقد وابسط الزخارف المستخدمة     واع الفن شتى أن

ار   ة  في   العديد من المعتقدات واألفك ا مع         ،الحضارات المختلف د دمجه ذه الزخارف تناغمات خاصة عن وله
  .بعضها البعض واستنباط زخارف وتكوينات جديدة تتميز باألصالة والمعاصرة

ى   )البيزنطي(العصر المسيحي خالل فن التصوير النوبىفي  واعتمدت الزخارف الهندسية  الفكر  عل
ة ليصبح تشكيالً      ،للوناباإلضافة إلى الشكل التجريدى و  البناءو ه التقليدي اً جمال وقد تحلل اللون من وظيفت  ،ي

ة       ان أن يسجل أشكاال رمزي اح للفن ا أت ى الخطوط الراسية     . وآذلك تحرر الشكل بدوره أيضا مم اعتمدت عل
قابلها تصميم هندسى محكم يشتمل  يحرية تعارضها وفي  متشابكة تعطى  متقابلة أو ،مائلة ومنحنية ،واألفقية

زة ( ى عالقات ديناميكية تعبر عن التماثل واالتزانعل ر المذهب    .)241 ص،1997،حم دي ويعتب  في  التجري
ة   ة      التصوير النوبى مدخال يوحى بانطالقة اآبر نحو تحقيق إبداعات قوي د الطبيع وحى تقلي ا تحقق ب وق م  ،تف

  .إال أن هذا األمر متوقف على موهبة الفنان ذاته، وبصيرته وجرأته
ة   في  الهندسية المتكررة  ارفالزخفي  ف ات تجريدي وبى عالق اً   ،التصوير الن التكرار يمين اراً  وب  ،ويس
ا يجعل الشكل          ،تتولد أشكال أخرى على أسس رياضية  ،وأسفل وأعلى ى مم ا الوحدة األول تكمل الوحدة فيه

  .اعية الكبيرةالسيمفونية اإليقفي  الهندسى الواحد يكتسب مغزى أوسع واآبر حين يتكرر بأوضاع مختلفة 
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مل  ارف لتش ذه الزخ ت ه ة وتنوع وط المزدوج ة ذات الخط كالها المختلف ية بأش بيكات الهندس التش
وآذلك الدوائر المتصلة ببعضها عن طريق وحدة تربط بينها أو المتباعدة وبها أنواع من الزهور،    ،والمفردة

ات       ات والمربع دوائر والمعين ة بال رطة المزين ب األش ى جان كا ،إل فورةواألش ة ،ل المض  ،واألوراق النباتي
  .وفيما يلى عرض لتلك الزخارف. والزهور
  

  :التشبيكات الهندسية: أوًال
ابكة     و ،سية تشبيكات الهندسية على الخطوط الرأاعتمدت ال ة أو متش ة متقابل ة والمائل ا  زوافي   األفقي ي

ة تعارضها وي  في   قائمة تعطى   ى عال      حري م يشتمل عل ا تصميم هندسى محك ر عن     قابله ة تعب ات ديناميكي ق
  .التماثل واالتزان

د    ية  وق بيكات الهندس ي  تنوعت تصميمات التش دد ف راز المتع وانالط اني األول و األل ثالث  والثال
  :هماو) 1(جدول رقم في  آما فشملت نوعين 

م   .)أ -1(شكل   لاتجاه مائفي  فردة بسيطة متقاطعة التشبيكات الهندسية بخطوط مستقيمة م :األولالنوع  -أ ث
في   داخل آل مساحة     األحمر وجود نقط باللون في  وغنى  ثراًء أآثرتطور هذا النوع ليكون 

 .)هـ  -1(شكل  في   عند نقط التقاطع او التقاء الخطوط آما  األخضرونقط باللون  ،التشبيكات
  .)ج-1(لتقاطع شكل ا داخل مساحاتتبادلت النقط الحمراء والخضراء اللون  وأحيانا

  .)ح -1(شكل في  آما  مائًال ااتجاه أيضا وتأخذخطوط مستقيمة مزدوجة  :ينوع الثانال -ب
اء الخطوط المزدوجة         أيضاوتطور هذا النوع  د نقطة التق نقط الخضراء عن راء    ،لتظهر ال ونقط حم

  .)ـط -1(المساحات الداخلية لكل تقاطع شكل في  اللون 
تقيمة المزدوجة والمتقاط    ا ظهرت الخطوط المس ة  آم تقيم في   ع اه مس ات   ،اتج وتوجد داخل التقاطع

  ).ل -1(دوائر صغيرة باللون األخضر شكل 
ية  بيكات الهندس ردة ومزدوجة وظهرت تصميمات التش وع بخطوط مف ى وتن ربغن ي   أآث الطراز ف

   :أسلوبمن  أآثروالثالث واتخذت الثاني  األلوانالمتعدد 
ات  :األول ي  تقاطع ردة ف ل بخطوط مف اه مائ تقيمةاتج داخلها  ،ومس نقط ب ر ال اء  وأيضاوتظه ط التق د نق عن

  .)و -1(جدول شكل في  خطوط التقاطع آما 
رة    في  خطوط مستقيمة مفردة ومتقاطعة  :الثانى ر آبي ا دوائ ذه     اتجاه مائل يتراآب عليه ى تشتيت ه تعمل عل

  .)ب -1(شكل في  آما التقاطعات 
اه  في   خطوط مفردة ومتقاطعة  :الثالث ود اتج ة بوحدة      وداخل التقاطعات يوجد    ىعم ة مزخرف أشكال مربع

  ).د -1(الصليب شكل
ع  ة     :الراب ردة ومتقاطع اه  في   خطوط مف ر مزدوجة    توداخل التقاطعات    عمودى اتج ا  ،اإلطار وجد دوائ آم

  .)ز -1(دوائر عند نقط التقاء خطوط التقاطعات شكل  أيضاوجد ت
ا    أوة الداخلية للتقاطعات بالنقط وتشغل المساح ،خطوط مستقيمة ومزدوجة :الخامس في   الدوائر المفرغة آم

  .)ك -1(شكل 
دوائر     و ،تتكون التقاطعات من خطوط بسيطة مفردة وخطوط مزدوجة   :السادس ة ب شغلت المساحات الداخلي

  .)ى -1(شكل صغيرة مفرغة 
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  الدوائــــــر :ثانيًا
الى  يعد شكل الدائرة من األشكال التى لها خصائصها المتكامل    ا الجم دائرة ال    ،ة ومظهره ومحيط ال

تقرارية      ،يحددها وإنما يفصل مساحتها عن الفراغ المحيط بها ة اس ة قيم ك أي وذلك الن الخط الخارجى ال يمل
ة    دائم بالحرآ ا يعطى الشعور ال ه أو     .وإنم ز لبدايت ا الخارجى دون توقف أو تميي ى إطاره العين تجرى عل ف

  .نهايته
في  واستخدمت الدائرة منذ القدم  ،وجهة الهندسية سلسلة من المنحنيات المتصلةوتعتبر الدائرة من ال  

دائرة أو أنصاف    في   وللخط المنحنى تأثير جمالى يدخل  ،التصميم والتكوين آرمز لألبدية الالنهائية نطاق ال
دائرة تقيمة   ،)100،ص2007رضا،(ال ر مس يطة الغي واع الخطوط البس ن أن وع م ة هى ن والخطوط المنحني

ا    ة وتجمعه ر المتفرق م العناص انها أن تض ن ش ى م ي  والت ًالف بح آ وين ليص ز  التك يتمي
  . )149ص ،2001،شوقى(بالوحدة

وبى   في   وتنوعت تصميمات الدوائر    ا متصلة       في   التصوير الن ين آونه وان ب دد األل الطراز المتع
  ).2(جدول رقم في  ها عن طريق وحدة تربط بينها أو آونها متباعدة عن بعضها آما ببعض

واإلطار الدائرى ) أ -2(شكل في  صورة مفردة آما في  الطراز األول في  ظهرت الدوائر المتباعدة 
ة وزخرفت المساح ،الخارجى  لها احمر اللون بداخله نقط بيضاء صغيرة بحيث تظهره وآأنه مرصع باللؤلؤ

  .الداخلية ببتالت زرقاء اللون وبها استطالة ورسم إطار داخلى اصغر يشبه اإلطار الخارجى
ي  و    راز ف اني الط دد س  الث ا بع رة بيضاء زخرف محيطه ن دائ ة م دة مكون رت وح ر ظه بع دوائ

  .) ب -2(اتجاه ثالثى شكل في  ط بها دائرة صفراء ويتم تكرار هذه الوحدة ومرآزها دائرة خضراء يحي
رة المساحة تحيط              رة آبي ة من دائ ردة مكون ا وظهرت وحدة مف إما الطراز الثالث فكان أآثر تنوع

ا       .وبينهما نخلة) رمز السالم(بدائرة اصغر بها زوج من حمامتين متقابلتين  ذه الوحدة رباعي رار ه م تك وقد ت
ين مزخرف بالصليب شكل      ى وحدة    اعتمدت الز ) د -2(شكل  في   و .)ج-2(يفصل بينها شكل مع ة عل خرف

ات            داخلها معين ا مربعات صفراء ب ا ويفصل بينه ا رباعي م تكراره دة ت مكونة من دائرة صفراء بداخلها وري
  .مزخرفة بالصليب

د ظهرت الطراز األول    ما بالنسبة للدوائر المتصلة ببأ   وحدة   عضها عن طريق وحدة تربط بينها فق
ه أ رج من يض ويخ ار اب رواز أو إط اط بب ين المح ة  ة ربعالمع ر موزع ع دوائ ى أرب ل إل ي  اذرع تص ف

راء وخضراء    ،االتجاهات األربعة ة شكل        في   وتتكرر دوائر حم دوائر األربع ين وال ين وحدة المع راغ ب الف
  .)و -2(

اتجاه في  الطراز األول للدوائر المتصلة عن طريق ضفيرة وتتكرر في  آما ظهرت أشكال أخرى   
كل   ا ش اعى أيض كل  .)ى -2( ،)ط -2(،)ح-2(رب ـ -2(وش أربع   ) ه دة ب ون وري ة لتك ر متجمع ل دوائ ويمث

  .بتالت مرآزها دائرة صغيرة
الطراز الثالث ظهرت أيضا الدوائر المتصلة عن طريق ضفيرة والمزخرفة بوريدات مكونة في  و   

ون و   ط بيضاء الل ن نق رى م ار دائ ادل ومحاطة بإط ر واألخضر بالتب اللونين األحم تالت ب رة ب ن عش يم   ف
  ).ز -2(الفراغ بين هذه الدوائر أضيف شكل الصليب شكل 

  
  سيةالشرائط الرأ :ثالثًا

ا بعنصر          راغ بينه ة الخطوط وزخرف الف تنوعت تصميمات الشرائط بين الشرائط الثنائية والثالثي
  ):3(جدول رقم في  مختلفة آما  ًانباتى وهو الوريدات التى اتخذت صور
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ة من        الشرفي  الطراز األول في  ف   دات المكون ون مع الوري دوائر الصفراء الل ائط الثنائية تبادلت ال
ل   ).أ-3(دوائر صغيرة بيضاء محاطة بدائرة خضراء شكل  وأحيانا تتكون الوريدة من أربع دوائر بيضاء تمث

  ).و -3(أو صفراء اللون شكل  ،)ج -3(شكل الصليب مرآزه دائرة حمراء اللون شكل 
ر  والثاني واعتمد الطراز    الثالث على التكرار المتبادل بين الشرائط الثنائية والوريدات المكونة دوائ

ة ذات الخطوط السوداء    التبادل بين الشرائط الثنائ ، وأحيانا نجد)ب -3( صغيرة وآبيرة بيضاء اللون شكل  ي
ون        اللون الرأ ر صغيرة بيضاء الل ع دوائ ا ف  سية والوريدات التى اتخذت شكل الصليب المكون من أرب  يآم

  ).هـ -3( الطراز االثالث شكل في  واتخذت الخطوط اللون األحمر ،)د -3( شكل 
اتخذت الوريدات الشكل المكون  من أربع دوائر فقد الشرائط الثالثية الخطوط بالطراز األول في  اما 

ا    الطراز  ) ط -3( وشكل  ،)ح -3(شكل  في   صغيرة  بيضاء تمثل الصليب آم اني  ب ان   الث ا آ يفصلها  وأحيان
ا  ط صفراء آم ي  نق نقط الصفراء )  ل -3( شكل يوف)  ى -3(شكل ف ي  ظهرت ال دة وفف ز الوري  يمرآ

  .الفواصل بين الوريدات
المرآز      في  ظهرت الوريدة بشكل أآثر آثافة الثاني الطراز في  و   دوائر البيضاء المحيطة ب عدد ال

كل ى  ،)ك -3( ش وى عل ذى يحت ود ال ين العم رار ب ادل التك ة   وتب رائط الثنائي ين الش دة الصليب وب كل وح     ش
كل   ،)ز -3( ة ش رائط الثالثي ين الش ي  و). م -3(وب ة   ف رائط الثالثي ر تصميمات الش م تظه ث ل راز الثال الط

  .الخطوط
  

  الشرائط األفقية : رابعًا
دوائر    تميزت الزخارف التى تزين    ة بال ا األشرطة المزين ات المو األشرطة األفقية  بالتنوع فمنه   عين

  ).4(جدول رقم في  ويظهر ذلك  .وآذلك األشرطة المزينة باألشكال المضفورة ،األوراق النباتية والزهورو
رارات     ى بتك دائرة داخل الشريط االفق رار عنصر ال ى تك دوائر عل ة بال دت األشرطة المزين اعتم

تظم  في  مختلفة منها ما ظهر  دوائر    في   صورة تكرار متناوب من ين ال ون ب ا    الل راء والخضراء آم في   الحم
تظم     ،)أ -4(الطراز األول شكل  اوب المن رار المتن  العنصر شكل    في ولكن  نفس الطراز   في   آما ظهر التك

الطراز الثالث   )ج -4(شكل   و ،بالطراز األول )و -4(شكل في  التكرار المتطابق فكان  أما ،)د -4( في   و .ب
  .)هـ -4( ،)ب -4( شكليفي  العنصر آما   فيمنتظم الغير ظهر التناوب الثاني الطراز 

د ظهرت        ات فق ة بالمعين ا    في   وبالنسبة لألشرطة المزين في   الطراز األول  في   صورة بسيطة آم
رار متطابق    اوب    ،)ز -4(شكل  صورة تك رار متن ون  في   وتك ذه األشرطة     . )ح-4(شكل  الل م أصبحت ه ث

دو    ين وال تظم        أآثر تنوعا من خالل الجمع بين وحدة المع ر المن اوب غي رار المتن ائر الصغيرة من خالل التك
كل  ي   )ط -4(ش راز األولف كل  و ،الط اني  )ى -4(ش راز الث ي  الط ا .ف ي   أم ر  ف د ظه ث فق راز الثال الط

  ).ك-4(شكل العنصر بين أشكال المعينات والدوائر في  التناوب المنتظم 
ين شرائط   ة ب ة باألشكال النباتي ا  تنوعت الشرائط المزين ة آم األوراق النباتي ة ب ي  مزين الطراز ف

الزهور   ،)ف -4( ،)ع-4( ،)ن -4( ،)م -4(والثالث أشكال الثاني         الطراز األول شكل   في   وشرائط مزينة ب
  ).س -4(، وشكل )ل -4(

وعين األول     في   ظهرت الشرائط المزينة باألشكال المضفورة     ين ن ط وجمعت ب  :الطراز األول فق
  .)ق -4(الضفائر ذات الخطوط المنكسرة بزوايا مستقيمة شكل  :يوالثان ،)ص -4(مزدوجة شكل الضفائر ال
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بالطراز المتعدد األلوان األول والثاني والثالث يوضح تصميمات التشبيكات الهندسية  )1(جدول رقم 
  )من عمل الباحثة (بكاتدرائية فرس بمنطقة النوبة 

( Martens , Faras, VII ,1982,plate IIb) )مرجع أشكال الجدول(   

نوع الزخرفة أو 
  التصميم

الطراز المتعدد األلوان 
  األول 

الطراز المتعدد األلوان 
  يالثان

الطراز المتعدد األلوان 
  الثالث

ية
دس
هن
 ال
ات
بيك
تش
 ال

دة
فر
 م
مة
تقي
مس

ط 
طو
بخ

ة 
سي
هند
 ال
ات
بيك
تش
   ال

  
  )أ - 1(شكل 

  
  

  
  )ب - 1(شكل 

  
  )ج - 1(شكل 

 
  

  

  
  )د - 1(شكل 

 

  
  

  )هـ - 1(شكل 

 

  
  

  )و - 1(شكل 

  
  

  )ز - 1(شكل 

ة 
يم
ستق

 م
وط
خط
ة ب
سي
هند
 ال
ات
بيك
تش
ال

جة
دو
مز

 

   
  )ح - 1(شكل 

    

  
  

  )طـ - 1(شكل 

  
  

  )ى - 1(شكل 

  
  

  )ك - 1(شكل 
 

  
  

 )ل - 1(شكل 
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لث بكاتدرائية فرس بالطراز المتعدد األلوان األول والثاني والثايوضح تصميمات الدوائر  )2(جدول رقم 
  )من عمل الباحثة (بمنطقة النوبة 

( Martens , Faras, VII ,1982,plate IIb) )مرجع أشكال الجدول(   
نوع الزخرفة أو 

  التصميم
الطراز المتعدد األلوان 

  األول
الطراز المتعدد األلوان 

  الثانى
الطراز المتعدد األلوان 

  الثالث

ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ئـــ
وا
الد

  ـر

ة  
عد
تبا
 م
ئر
وا
د

  

  
 )أ - 2(شكل 

  
    )ب - 2(شكل 

  )ج - 2(شكل 
    

  
  )د - 2(شكل 

ها
بين

ط 
رب
ة ت
حد
 و
يق
طر

ن 
 ع
ها
ض
ببع

ة 
صل
مت

ر 
وائ
د

  

  
  )هـ - 2(شكل 

  
  
  
  

  
 )و - 2(شكل 

  

  
  )ز - 2(شكل 

    
  )ح - 2(شكل 

    

  
  )ط - 2(شكل 

    

  
 )ى - 2(شكل 
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المتعدد األلوان األول والثاني والثالث  شرائط الراسية بالطرازيوضح تصميمات ال )3(جدول رقم 
   )من عمل الباحثة (بكاتدرائية فرس بمنطقة النوبة 

( Martens , Faras, VII ,1982,plate IIa) )مرجع أشكال الجدول(   
نوع الزخرفة 
  أو التصميم

الطراز المتعدد األلوان 
  األول

الطراز المتعدد األلوان 
  يالثان

المتعدد األلوان  الطراز
  الثالث

ية
اس
لر
ط ا
رائ
لش
ا

  

ية
نائ
الث

ط 
طو
لخ
ت ا
ذا

  

  
  )أ - 3(شكل 

  
  )ب - 3(شكل 

  

  

  
  )ج - 3(شكل 

  
  )د - 3(شكل 

 

  
  )هـ - 3(شكل 

  
  )و - 3(شكل 

  
  )ز - 3(شكل 

  

ذا
ية
الث
الث

ط 
طو
لخ
ت ا

  

  
  )ح - 3(شكل 

  
  )ط - 3(شكل 

  

  
  )ى - 3(شكل 

  
  )ك - 3(شكل 

  

  
  )ل - 3(شكل 

  
  )م - 3(شكل 

  



  منصور

 
434

بالطراز المتعدد األلوان األول والثاني والثالث بكاتدرائية يوضح تصميمات الشرائط األفقية   )4(جدول رقم 
   )من عمل الباحثة (فرس بمنطقة النوبة 

( Martens , Faras, VII ,1982,plate IIa) )مرجع أشكال الجدول(     
نوع الزخرفة أو 

  التصميم
لوان الطراز المتعدد األ

  األول
الطراز المتعدد األلوان 

  الثانى
الطراز المتعدد األلوان 

  الثالث

ية
ــــ
ــــ
ــــ
قــ
ألف
ط ا
رائ
لش
ا

  

ئر
وا
 بد
نة
زي
 م
طة
شر
أ

  

  
  )أ - 4(شكل 

  
  )ب - 4(شكل 

  
  )ج- 4(شكل 

  
 )د - 4(شكل 

  
 )هـ - 4(شكل 

 

  
  )و - 4(شكل 

  

ات
عين
بم

ة 
زين
 م
طة
شر
أ

  

  
  )ز - 4(شكل 

  
    

  
 )ح- 4(شكل 

  

  
 )ط - 4(شكل 

  
 )ى - 4(شكل 

  
 )ك - 4(شكل 

ق 
ورا
األ
ة ب
زين
 م
طة
شر
أ

ور
زه
وال

ة 
اتي
لنب
ا

  

  
  )ل - 4(شكل 

  
  )م - 4(شكل 

  
  )ن - 4(شكل 

  
  )س - 4(شكل 

  
 )ع- 4(شكل 

  
 )ف - 4(شكل 

ل 
شكا

األ
ة ب
زين
 م
طة
شر
أ

رة
فو
ض
الم

  

  
  )ص - 4(شكل 

    

  
 )ق - 4(شكل 
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  :أقمشة التنجيد
الصورة  في  تض  فهيللديكور  المكونةالعناصر  أهممن  األثاثالتى تستخدم في تنجيد  بر األقمشةتعت

ة  ة العام انالجمالي ل تفاصيل ديكورات و  للمك ين آ اغم ب ى التن افظ عل وائط واألرضيات هتح اث والح  .آاألث
  .موتشكل الزخارف الهندسية طرازا خاصا ال ينال منه القدم وال يتجاوزه الذوق العا

مستلهمة  مجموعة من التصميمات تصلح لطباعة أقمشة المفروشات المعاصرةلذلك ابتكرت الدارسة 
ن ون    م كل والل يم الش ية وتنظ اط الهندس وبى ب األنم وير الن ن التص اه  وت  ،ف ى االتج د عل ديعتم ي   التجري ف

دة    ات جدي اد عالق ا  الترآيب والبناء وإيج وازن     آم ا الت اع واإليالخطوط  في   يراعى فيه ع    ق والتناسب وتوزي
  .وفيما يلى عرض لتلك التصميمات.الفراغات

  
  : التصميم األول

ر من الزخارف الهندسية      اعتمد التصميم في بنائه على عنصرين هما التشبيكات الهندسية والتي تعتب
ة بوري     و،المميزة للطراز المتعدد األلوان بكاتدرائية فرس ق ضفيرة والمزخرف  داتالدوائر المتصلة عن طري

دوائر   وقد وإلضفاء الرقة والليونة في التصميم  رسمت التشبيكة بحيث تتكرر على مسافات، وتنتظم أشكال ال
  . معها لتعطى اإلحساس باإليقاع الحرآي في التصميم

وان الم  ر      وآان الستخدام اللون األحمر واألصفر وهما من  األل ر آبي وان أث دد األل زة للطراز المتع  مي
ة ي إضفاء البهج ون األخضر أضاف اضاءا ،ف ا أن الل ل بعض  تآم ي التصميم جع زة ف زاء ممي ى أج عل

دم  العناصر امتتق روبعضها  لألم ع  األخ ىيتراج ا  إل ف مم ى الخل د عل اع  أآ ياإليق ي   الحرآ     .التصميمف
   .)13 ،11،12 ،10( أشكال 

رى  طريقةببوليستر / قطن مخلوطة أقمشةقطن أو   أقمشة علىيقترح تنفيذ التصميم و *  Ink Jet النفث الحب
 printing               ق ك عن طري تم ذل ة وي ة الطباعي ى الخام ة إل رة رقمي ل المعلومات من ذاآ ى نق التى تعتمد عل
  .ملفات رقمية

  
   :التصميم الثانى

ة        ق الوحدة القائم ى وتحقي اعتمد التصميم على ترتيب العناصر التشكيلية بين جميع أجزاء العمل الفن
ك ال يم تل ى تنظ تمرة   عل اس بالصلة المس ق إحس بعض لخل ع بعضها ال ا م كال ، عناصر وتفاعله اءت أش فج

ة            ق عالق ى عن طري ق وحدة العمل الفن الدوائر المختلفة المساحة والتى تالمست مع الشرائط الراسية لتحقي
ين أجزاء العمل     رار آأحد االس      ،الجزء بالجزء والتى يصير معها صلة مستمرة تجمع ب ا استخدم التك س آم

ة       .اإلنشائية الجمالية للتصميم وان الهادئ ي واستخدمت مجموعة من األل ر   الت نفس المشاهد الشعور    في   تثي
التى تم توزيعها بين األشكال واألرضية واألخضر البنفسجى و بالراحة وهى مجموعة درجات اللون األزرق

ة         ة اللوني ك العالق رابط الناشئ عن تل ا من الت شكل  .لكل من الشكل واألرضية     بطريقة تكسب التصميم نوع
)14  (  

  . الشبلونات الدائرية بطريقة الكتان  أقمشة علىيقترح تنفيذ التصميم و  *
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  : التصميم الثالث
ى جانب   ة إل ى زينت بعض الشرائط األفقي ة الت ن زخارف األوراق النباتي ذا التصميم م استوحى ه

دوائر  ات وال ن المعين كال م دات   ،أش ذه الوح ت ه د وزع ة وق احات مختلف ي  بمس اءف تالم أرج ل لت س العم
ام من         وتتجاور فيما بينها مما يؤآد  ون آجزء ه ل، وساهم الل ترابط تلك الوحدات ويدعم وحدة التصميم آك

درج      اإليحاء وأعطى اإليقاع تأآيدفي الحسى  اإلدراكنظام  ك من خالل الت اتم    في   بالعمق وذل ون من الق الل
ى  اتح  إل ي  الف ي  ذلك وآ األشكالف ق  .األرضيةف ا تحق اعآم رار المصاحب  اإليق ق التك الحرآى عن طري

  ) 15،16(شكل .لعناصرلاالتجاه بالنسبة في  بالتنوع 
ة     أثر في  وآان الستخدام تدرج اإلضاءة  في اتجاهات متعددة ة ترددي ا أن اإلحساس بحرآ بعض   آم

  . خلف مما أآسب التصميم إيقاعا حرآيا أيضايتراجع إلى ال الذيتتقدم لألمام وبعضها اآلخر التي المساحات

ر أو بوليستر أو     أقمشة علىيقترح تنفيذ التصميم و  * ة بوليستر   /فسكوز  مخلوطة  أقمشة حري النفث   بطريق
  .الحبرى

ذها        * رح تنفي ة فيقت ة اللوني ا الخط ىأم ة عل ة األقمش ةاو   القطني ة أقمش ن مخلوط ة  /قط تر بطريق بوليس
 .الدائرية الشابلونات

  
   :التصميم الرابع
أشكال التشبيكات الهندسية في  الجمع بين العناصر الهندسية المتمثلة على   التصميمية الفكرةتعتمد 

وأشكال الدوائر و قد تم تنظيم توزيع تلك العناصر التشكيلية و ذلك بتكرارها بمساحات مختلفة على خلفية 
مما عمل على تحقيق الملمس الخشن والملمس الناعم بين القيم السطحية من خالل الجمع في  تتميز بالتنوع 

أسفل العمل ليقل تدريجيا آلما في  آما أن تكثيف تواجد عنصر الدائرة بمساحات مختلفة  ،اإلحساس باالتزان
  .اتجهنا إلى أعلى أعطى اإليحاء للمشاهد بالثقل واالتزان أيضًا

دوائر    ألشكال التشبيكاتالمساحة بالنسبة  فيالتنوع في وأض ة   الهندسية وأشكال ال اع والديناميكي اإليق
  .تحرآها عبر التصميم على عالقات جديدة متكاملة بين األشكالفي  على التصميم بوجه عام حيث تقع العين 

رة    ك الفك ين        و يظهر في المعالجة اللونية لتل ي تجمع ب ة الحرة الت ع اللوني ون   استخدام أسلوب البق الل
أل  لر، والمائ المائل لألحم بنفسجيال ه    ل ون األخضر بدرجات ذلك الل ذه المجموعة      .زرق، وآ تلهمت ه د اس وق

  ). 19 ،18 ،17( شكل .اللونية من ألوان الطراز المتعدد األلوان بالكاتدرائية
ة بوليستر   /فسكوز  مخلوطة  أقمشة  حرير أو بوليستر أو  أقمشة علىيقترح تنفيذ التصميم و  *  النفث   بطريق

  .الحبرى
  
   :م الخامسالتصمي

على استخدام التراآب و التكرار بين العناصر الهندسية لعمل يقوم البناء التشكيلي لهذا التصميم 
ن حيث ينتج عن تراآب األشكال و تكرارها تناغم وتباين في ين األسلوبيتكوين مبتكر يمزج بين جماليات هذ
ختلفة إلى جانب عنصر ر بزخارفها الموتشمل العناصر الهندسية الدوائ ،العالقة تثرى من قيمة التصميم

  .ة ــسية المزينة بأشكال المعينات والمربعات واألوراق النباتيأالشرائط الر
 أنآما .التصميمفي  تحقيق االتزان في   أهمية يفقواأل سيأالراالتجاهين في  وآان لتوزيع الوحدات 

إليقاع والديناميكية للتصميم بوجه عام حيث تحقيق افي  المساحة بالنسبة لتلك الوحدات له دور في  التنوع 
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شكل .تحرآها عبر التصميم على عالقات جديدة متكاملة بين األشكال واأللوان للتصميمفي  تقع العين 
)20،21 (   

ة بوليستر   /قطن  مخلوطة  أقمشة بوليستر أو    أقمشة علىيقترح تنفيذ التصميم و  * ال   بطريق  الحراري االنتق
Transfer printing Heat  ى سطح        في  حيث يتم نقل التصميمات ورق إل ى ال ة من عل ة البخاري الحال

 .قماش تحت ظروف معينة من الضغط ودرجة الحرارةال
  

        
  )11(شكل          )                                   10(شكل                     

  التوظيف المقترح للتصميم األول                         التصميم األول                                     
  

    
  )13(شكل                      )                                          12(شكل                   

  التوظيف المقترح                         فكرة لونية مقترحة  للتصميم األول                        
  للفكرة اللونية الثانية المقترحة للتصميم األول                                                                      
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  يالتصميم الثان ) 14(شكل                                              

  

                      
    )16(شكل                                                )           15(شكل                       

  فكرة لونية مقترحة للتصميم الثالث                         التصميم الثالث                          
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  )18(شكل                        )                                       17(شكل                  

  فكرة لونية مقترحة للتصميم الرابع                             التصميم الرابع                                  
  

  
  )19(شكل 

  التوظيف المقترح للتصميم الرابع
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  التصميم الخامس) 20(شكل                                               
  

  
  التوظيف المقترح للتصميم الخامس) 21(شكل                                               

  
  :نتائج البحث

  
ة  -1 كيل أظهرت الدراس داخل والتش ات الت ية وعالق درة هندس وبى بق ن التصوير الن ز ف ة تمي ان  .التحليلي فك

  .آبرى متاحف العالم به عة تحتفظابتكار تشكيالت فنية رائفي  اإلبداع الذى سيطر على الفنان النوبى 
د ساعد       أثبتت الدراسة  أن  -2 وبى ق يم    في   التحليل الفنى لنماذج من زخارف التصوير الن ى الق التعرف عل

ا              د عليه ى اعتم ة الت ذلك األسس البنائي ك الزخارف وآ ا تل ى تنطوى عليه ة الت الفنية والتشكيلية والجمالي
ه والت   في   تلك الفترة في  الفنان  ا    إخراج أعمال تفادة منه م االس زة تصلح     افي   ى ت ار تصميمات متمي بتك

   .لطباعة أقمشة المفروشات المعاصرة
د    أثبتت -3 ة  تفي ة بالكاتدرائي ى     الدراسة أن األلوان الخاصة بالتصميمات النوبي ق عل أقمشة   في مجال التطبي

  .المفروشات المعاصرة
  

  :التوصيات
ة الخاصة     حول دروعقد الندوات البحوث إجراء تكثيف  -1 يم الجمالي وبى    اسة السمات والق ن التصوير الن بف

  .تراث مصرفي  مثل حلقة هامة ي وفه ،) البيزنطى(العصر المسيحى في  
الل            -2 ن خ ك م انى وذل راث االنس ين الت تهلك وب ين المس ترآة ب ط مش اد رواب ة إيج ى محاول ز عل الترآي

ة  ائج بحوث التصميم بصفة عام تعانة بنت ال طفي  و،االس اء  مج وجات بصفة خاصة لالرتق ة المنس باع
  .ومواجهة المنافسة المحلية والعالمية ،بمستوى جودة التصميم لتحقيق التميز
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  :قائمة المصادر والمراجع
ة      )طريق التجريدية (الصعود الى المجهول  ).1997( حمزة، محمد ون الجميل د الفن ، )10(، دراسات في  نق

  .مع الهيئة العامة للكتاب، القاهرةالجمعية المصرية للنقاد بالتعاون 
  .لغة الشكل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ).2007(رضا، صالح 

  .القاهرة ،مكتبة زهراء الشرق ،الفن والتصميم .)2001(، إسماعيلشوقي
اس د ،غيط ة   :)1987( محم اريخ النوب ى ت دة عل واء جدي كو وأض ة اليونس ة ،حمل ة الجامعي  ،دار المعرف
  .ندريةاإلسك
ة  ،مطابع المجلس األعلى لآلثار المصرية  ،بالد النوبةفي  التصوير : )1995(محمد  ،غيطاس  ،وزارة الثقاف
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